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În loc de introducere… 

 

 Începutul de an este un prilej de dare de seamă şi planuri de viitor, şi de această 

dată. Este deja un obicei al subsemnatului, ca printre primii –în majoritatea anilor chiar 

primul- să întocmesc raportul de activitate efectuat în calitate de consilier municipal. 

Fiecare raport este un prilej de autoanaliză, de autocritică şi o provocare către „lume”. 

Scriu acest raport cu sinceritate, şi cu gândul că poate cineva îl va citi, şi va fi, poate, 

mai mult decât un fişier pe pagina de internet a municipalităţii sau o hârtie din arhivă.  

Nu mă gândesc la faptul că prezentul raport de activitate, printre altele, este şi o 

obligativitate legală. Dacă o făceam ca o temă de casă, poate ar fi fost un discurs politic 

de anvergură sau poate doar câteva cuvinte aruncate de mântuială. Cum legea nu 

stabileşte forma în care acest raport trebuie întocmit, în acest an –spre deosebire de 

anii precedenţi- voi reflecta mai mult la ceea ce nu se poate vedea din munca depusă. 

Voi transmite impresii, bucurii şi deziluzii în ceea ce priveşte activitatea depusă, şi mai 

puţin date statistice sau un inventar riguros a celor făcute. Datorită acestui caracter, 

spre deosebire de anii precedenţi, raportul va părea mai politic şi mai puţin un raport 

administrativ. Datele statistice se pot afla doar din datele de pe site-ul primăriei, sau 

doritorilor pot să i-le furnizez oricând. Meticulozitatea de economist şi de inginer care, 

cred, mă caracterizează nu m-a lăsat să omit să notez fiecare prezenţă şi, în special, 

fiecare interpelare. Au fost multe, peste 50…  

 

Mulţi colegi spun, că vorbesc prea des, şi mă preocupă (prea)multe. Poate este 

aşa… Dar, oare au ajutat toate acestea la ceva? A mers oraşul mai bine? Au câştigat 

ceva din activitatea mea personală tîrgumureşenii, sau cei care m-au votat, sau au fost 

vorbe-n vânt? Sper, ca scriind acest raport, măcar eu să primesc răspuns la această 

întrebare. Şi dacă printre puţinii, care îl vor citi, va fi unul singur care va aprecia efortul 

depus, atunci acest efort nu a fost degeaba.  
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Despre cum am lucrat… 

 

A fost un an în a care am avut şedinţe cât pentru 10. Am lipsit în toiul verii o 

săptămână şi am şi pierdut vreo două şedinţe. Situaţia creată în jurul Energomurului a 

solicitat prezenţa frecventă la Primărie sau la sediul societăţii. Am aflat pe drum că 

mâine e şedinţă. Întors după câteva zile, am aflat că a mai fost unul. Oricum nu 

contează, nu s-a decis nimic… Circul legat de Energomur a necesitat multe dezbateri, 

şi a consumat foarte multă energie (de data asta nu termică). Cred că degeaba. 

Probabil, lucrurile au fost decise departe şi de demult. Cazul, poate fi prezentat ca un 

exemplu de o speţă complexă de scamatorie economică, măiestrie politică şi totodată 

de incompetenţă, impotenţă şi amatorism. Mulţi dintre noi, împreună cu alţi mii de 

concitadini, am fost probabil nişte figuranţi într-o piesă în care adevăraţii actori au 

rămas în spatele cortinei.  

 

În anii precedenţi, am întocmit raportul cu optimismul unui om naiv care crede că 

se poate face administraţie cu preponderenţă pe criterii profesionale, fără a lua în 

considerare influenţele politicului. Această naivitate nu mai persistă în continuare, şi 

modul de lucru în Consiliul Local în 2010 a dovedit din plin, că administraţia, aspectele 

economice a activităţii –chiar şi în vreme de austeritate- este pe plan secundar.  

 

Nu sunt mulţumit de performanţele Consiliului Local. Nu sunt mulţumit pentru că 

ceea ce s-a făcut, nu era ceea ce trebuia făcut. Unele rezultate de efect, rămân de 

efect, şi ascund lipsa de performanţă: a noastră, a primarului, sau celor din Primărie. 

Performanţa este singurul care contează. În faţa alegătorilor nu avem prea multe 

argumente nici noi, cei de la UDMR. Chiar dacă ne batem pentru multe cauze, (şi în 

acest aspect suntem net superiori colegilor de la alte formaţiuni politice!), preocuparea, 

abordarea adesea profesionistă, sau dimpotrivă pur sentimentală, nu poate înlocui 

rezultatele. Alegătorii ne măsoară prin prisma propriei stări de confort. Nu sunt 

interesaţi, de cvorumul necesar la un vot, de interesele unora sau de modul în care 

„trece”, sau nu, o hotărâre. Nu interesează dacă deciziile corecte au fost executate, sau 

nu, de Executiv, ceea ce contează este ceea ce simte şi vede. Iar dacă ceea ce simte şi 

vede nu-i convine, DE REGULĂ, nu face distincţie între Primar şi Consilier, între UDMR 
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sau PD-L, un consilier local şi marii politicieni de la Bucureşti. E drept, declaraţiile 

politicienilor iscusiţi (de orice culoare), asemenea artileriei de protocol al Primăriei, 

influenţează… Scuze şi cauze se găsesc, dar lumea nu poate fi prostit la nesfârşit.  

 

 

Incă un pic de politic ă… 

 

Noi, cei de la UMDR avem multe iniţiative şi idei. Bune sau proaste, dar acestea 

există. Ţine de specificul grupului. Multe dintre iniţiative însă nu ajung nici măcar la nivel 

de declaraţie politică. Experienţa net superioară (în afară de Peti Andrei cu toţi avem la 

activ cel puţin un mandat, spre deosebire de „dincolo” unde din 13 nu mai puţin de 10! 

sunt boboci) sau profesionalismul superior- în unele speţe- nu sunt argumente împotriva 

maşinii de vot coordonat de liderii PD-L.  

Grupul nostru, poate influenţat şi de unele divergenţe interne, nu a putut să se 

adapteze noilor condiţii de joc impuse de actuala conjunctură politică. Păcat. Păcat, 

pentru că susţinătorii, nu înţeleg aceste jocuri (politice), şi aşteaptă rezultate. Imediate. 

În schimb, colegii şi partenerii noştri (era să scriu de guvernare, dar aşa ceva nu există 

în Tîrgu Mureş) din Consiliu prin doi-trei lideri reuşesc să îşi impună proiectele proprii şi 

punctul lor de vedere. Punctul de vedere impus este adesea greşit, atât politic cât şi 

profesional, dar este acoperit de un vot dat automat. (aceste greşeli sunt susţinute 

uneori în mod nechibzuit inclusiv şi de noi, consilierii UDMR). Probabil mulţi vor sări în 

sus, pentru afirmaţia că votul dat, în special de colegii de la PD-L, este automat. Am 

pomenit de ei, pentru că cei din celelalte partide nu au încotro! Sunt cel mult doi din 

fiecare partid, şi se mai arată din când în când, poate în speţe în care au interes 

personal sau poate mai primesc una-două sarcini de la partid şi iau atitudine…  

 

Întrebarea care mă frământă de demult, este de ce au vrut unii să fie consilieri 

locali dacă nu au nici o părere despre ce se întâmplă acolo? Sunt unii cu una-două luări 

de cuvânt (nu interpelări!) pe şedinţă, iar alţii (şi sunt, cred, cel puţin 3-4) care nu au luat 

cuvântul mai mult de 1-2 ori pe an! Şi se zvoneşte că, unii, au şi dat bani grei să stea 

acolo! Cred că odată şi o dată, poate la bătrâneţe, o să facă un bilanţ al activităţii, şi 

argumentul că am stat acolo şi am votat ceea m-i sa spus, va fi un argument cam 
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subţire. Este de neiertat faptul că, au fost acolo, şi nu au încercat nici măcar să 

influenţeze deciziile pentru care au fost puşi să le ia. Pentru că şi liderii sunt oameni, 

mai şi greşesc sau rămân fără idei. Şi atunci, doar atunci, e bine să nu ai doar legume 

în zonă. 

 

Politizarea administraţiei publice locale nu ar trebui să fie neapărat un factor care 

frânează găsirea soluţiilor raţionale, eficiente pentru problemele locale! Iar pentru 

găsirea acestor soluţii este nevoie de contribuţia tuturor. Într-o perioadă de plină criză 

economică, administraţia locală – asemenea structurilor centrale a administraţiei de 

stat- nu poată să-şi permită ca din considerente obscure politice, să refuze analiza unor 

soluţii cu impact pozitiv asupra comunităţii. În conştiinţa publică şi în conştiinţa unor 

colegi din Consiliul Local, caracterul politic al statutului consilierului local a devenit 

determinant în detrimentul caracterului de edil. Lucru care pe mine personal mă 

întristează. 

 

Tîrgu Mureş, 2011. ianuarie 
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Anexa 1 

Cele zece minuni (subiective) ale Tîrgu Mure şului 

(zece doze de anormalitate, ce despart oraşul nostru de lumea normală) 
 
1. Suntem oraşul în care maşinile care întră cu sensul giratoriu semnalizează la stânga, 
faţă de lumea civilizată unde se semnalizează la dreapta (acolo unde se iese din sensul 
giratoriu, nu la intrare) 
 
2. Singura pistă de biciclete este aproape în pădure, în punctul cel mai înalt posibil din 
oraş… şi măsoară câteva zeci de metrii. 
 
3. În aproape trei decenii, cinci primari, ultimul la al treilea mandat, nu au reuşit să 
finalizeze un pasaj subteran de aproximativ 50 metrii în intersecţia cea mai importantă a 
oraşului. Dar se visează la o parcare subterană ce abia încape sub centru. Numai de la 
ultima inaugurare festivă şi fictivă, nemţii cred, făceau metrou din centru până la gară.  
 
4. Suntem oraşul în care de peste douăzeci de ani este subiect de discuţii, de procese 
în justiţie şi subiect major electoral cum să se numească o stradă de câteva sute de 
metrii 
 
5. Suntem oraşul în care de peste douăzeci de ani este imposibil ca numele străzilor să 
fie scrisă şi în limba maternă a aproximativ 50% din locuitori. Dacă trebuie, ne mândrim 
prin Europa de multiculturalitatea noastră, dar aceasta se pare arată bine în cărţile de 
istorie, nu şi pe stradă.  
 
6. Suntem oraşul în care nu se poate tăia un copac, fără să devină subiect politic amplu 
mediatizat, şi/sau subiect de scandal între locatarii din zonă, dintre diverse asociaţii 
civile sau de proprietari, sau dintre cei care doar trec prin zonă 
 
7. Suntem oraşul în care numărul aproape cel mai mare de autoturisme pe locuitori din 
România, cu mijloacele de transport local circulă doar copii şi pensionarii, şi ei gratuit. 
 
8. Suntem oraşul în care construim stadioane din bani publici, cumpărăm gratuit blocuri 
de lux pentru nevoiaşi, “pişcotăm” kilometrii de trotuare anual, mii de oameni circulă 
zilnic gratuit cu mijloace de transport în comun, dar vrem să economisim căteva mii de 
lei luând din banii asistenţilor personali ai handicapaţilor. 
 
9. Avem cel mai bun serviciu de urgenţă medicală din ţară, poate şi printre cele mai 
bune în lume, cu elicopter şi, poate în curând, avion propriu, dar în spital dacă vrei să 
trăieşti îţi duci de acasă aspirina 
 
10. Ne intitulăm Oraş Digital. Angajaţii Primăriei nu au încă adresă de Internet, nu se 
pot plăti impozitele prin Internet, iar pagina de web a oraşului este nefuncţională şi 
construită cu o tehnologie din secolul trecut.  
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Anexa2 
 
 
 
 

Lista principalelor interpel ări şi luări de cuvânt în plenul Consiliului Local 
 

 
Şedin ţa   Domeniul Tema Detalii Rezultat 

1 Relaţii cu 
cetăţenii 

Accesibiliate, 
audienţe 

Am prezentat un material prin am oferit trei variante Consiliului Local prin care consilierii putea 
opta să ţină legătura cu cetăţenii. Astfel, împreună cu departamentul de specialitate am propus 
fie accesibilitatea noastră prin internet; pe email-ul nostru privat, crearea unei adrese pentru 
toţi consilierii ori crearea unei interfeţe comune.  

S-au creat adrese de mail 
pentru toţi consilierii 

2 Resurse 
umane 

Deplasare în 
străinătate 

Am avut o argumentare împotriva achitării cheltuielilor de deplasare din bani publici a unor 
persoane care nu aparţin de consiliul local, şi oricum vor fi decontate de Uniunea Europeană 
prin proiecte deja câştigate 

Interpelarea nu avut succes, 
hotărârea a fost adoptată 

3 Administrare 
Domeniu 
Public 

Gestionarea 
pădurilor 

Am atras atenţia opiniei publice asupra unui fapt interesant. Tîrgu Mureşul are 850 hectare de 
pădure din care beneficiul anual rezultat la nivelul anului trecut este de 70 lei pe hectar. Cel 
puţin atât câştigă comunitatea după un hectar de pădure. Am subliniat faptul că fie nu merită în 
România să ai pădure,  

Materialul a fost amânat la 
propunerea mea 

28.01.2010. 

4 Asfamur Criterii de 
performanţă 

In cadrul şedinţei AGA Asfamur am propus ca rata de îndatorare a societăţii, deşi legea 
permite, să nu depăşească gradul de îndatorare a Municipiului. 

Am mandatat administratorul 
astfel 

5 Buget Bugetul pe 2010 După votarea bugetului local într-un mod extrem de simplu şi rapid am ţinut să precizez faptul 
că deşi am votat în unanimitate acest buget este nu înseamnă că bugetul este unul excelent 
de bun. Deşi este un buget mai fundamentat decât anul precedent, care a fost unu extrem de 
prost, dovadă este că din cheltuielile de capital pe 2010 aproximativ 10% reprezintă facturi 
neplătite de anul trecut. Am atras atenţia că este un buget optimist, de exemplu la fondurile 
structurale sau la fondurile operaţionale regionale am propus cu 180% faţă de anul precedent.  

Nu a fost cazul. 

6 Asistenţă 
socială 

Contribuţie la 
cheltuieli azil 
bătrâni 

Am propus reducerea contribuţiei persoanelor cu venituri mici respectiv creşterea la cei care 
au pensie mai mare de 1000. Varianta comisiei de buget era o creştere uniformă pentru toţi 

S-a votat varianta comisiei 
de buget. 

25.02.2010. 

7 Sprijin sport Scutire taxe 
pentru sportul de 
performanţă 

Am solicitat ca propunerea executivului privind scutirea de la plata chiriei pentru utilizarea 
sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, de către structurile sportive cu 
rezultate deosebite la nivel de copii şi juniori să se includă ramurile de sport la care aceste 
reguli se aplică. „Clubul filatelic” să nu ocupe gratuit o sală în timp ce elevii nu îşi pot ţine orele 
de educaţie fizică  

Material amânat 

25.03.2010. 8 Asistenţă 
socială 

Indemnizaţie 
asistenţi 

Înainte de a intra în ordinea de zi am semnalat despre faptul că Primăria a refuzat angajarea 
conform legii pentru persoanele cu handicap grav a unui asistent personal. Am atras atenţia că 

S-a analizat problema 
ridicată, ulterior s-a reuşit 
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Şedin ţa   Domeniul Tema Detalii Rezultat 

personali legea spune “autorităţile locale au obligativitatea de a asigura asemenea persoane”. Modul în 
care au fost trataţi la Primăria Tîrgu-Mureş este şi mai grav, răspunsul dat este de un cinism 
rar văzut în corespondenţe oficiale. M-am interesat că în localităţile mult mai mici decât oraşul 
nostru care au un buget mult mai auster se fac aceste angajări. În schimb noi avem bani să 
cumpărăm 90 de apartamente cu scop social, plătim miliarde pentru subvenţie la căldură , zeci 
de mii de oameni călătoresc gratuit în Tîrgu-Mureş şi nu avem bani pentru câţiva oameni care 
să asiste nişte oameni care poate sunt pe cale să moară pentru că sunt în situaţie foarte 
gravă. 

oprirea unei hotărâri care să 
sisteze această facilitate 
socială. 

  9 Administrare 
Domeniu 
Public 

Gestionarea 
pădurilor 

Am argumentat din nou împotriva proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de 
prestări servicii pentru fondul forestier, proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş. Am atras atenţia 
din nou că este inadmisibil ca după 850 hectare de pădure să ai un beneficiu de 100 lei/ha. Ni 
se tot spune că preţurile sunt neschimbate faţă de anii anteriori şi că sunt pe baza unor 
normative naţionale, dar dacă ai o avere, o pădure de 850 hectare, şi să ieşi în pierdere, mi se 
pare o chestiune ciudată şi tristă. Mai mult comisia de negociere nici nu s-a întrunit, deşi şi eu 
am făcut parte din comisie. 

S-a votat materialul în 
varianta propusă de 
Romsilva 

10 Administrare 
Domeniu 
Public 

Pasaj zona 
centrală 

Prin interpelare am reamintit că se împlinesc doi ani de când primarul a inaugurat pasajul 
subteran, şi încă nu circulă nimeni acolo.  

Nici un rezultat nici până 
astăzi, ianuarie 2011 

11 Cetăţeni de 
Onoare 

regulament Am luat cuvântul cu privire la „Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Tîrgu Mureş” şi a distincţiei „Pro Urbe”. Am argumentat să se respecte uzanţele 
care au fost până în prezent. Astfel de câţiva ani nu mai acordăm titlu Post Mortem şi să 
eliminăm criteriul de vârstă. De asemenea am cerut să se elimine necesitatea cazierului 
judiciar şi a declaraţiei pe propria răspundere că nu a făcut Poliţie politică, considerând a 
cerinţă jenantă faţă de o persoană pe care dorim să-o cinstim prin acordarea acestui titlu. Am 
mai cerut eliminarea procedurii de retragere şi anulării titlului.  

Toate propunerile mele au 
fost acceptate de consiliu 

06.05.2010 

12 Administrare 
Domeniu 
Public 

Contract 
Contrascom 
Benţa 

Prin interpelare m-am opus modificării contractului cu cel mai important dezvoltator imobiliar 
din zonă. Fiind vorba de un contract cu un impact social deosebit şi de milioane de euro, nu 
am putut fi de acord să modificăm termenul acestui contract pe o perioadă de cinci ani fără să 
ni se ofere nişte motive prea întemeiate pentru acest lucru. Modificarea contractului are impact 
social şi economic asupra întregului oraş, în sensul că câteva sute de familii îşi vor primi 
locuinţa cu cinci ani întârziere (aspect social), iar veniturile care trebuie realizate se amână sau 
nu se o vom primi deloc (impact economic); mă refer la impozitul pe teren, la redevenţă, 
venituri din vânzarea terenurilor, respectiv pierderea cauzată în urma nerealizării acestor 
venituri. Am cerut o motivare temeinică a cauzelor întârzierii cu eventualele propuneri care să 
ne garanteze că alte întârzieri să nu se mai repete. Am cerut un plan de conformare; ca să fim 
siguri că peste cinci ani nu va veni încă o dată ca să mai amânăm încă cinci ani. Am atras 
atenţia faţă de contactul existent, este nevoie de nişte garanţii pentru respectarea termenelor 
contractuale.  

La propunerea mea discuţiile 
au fost amânate 
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Şedin ţa   Domeniul Tema Detalii Rezultat 

13 Administrare 
Domeniu 
Public 

Reamplasare 
garaje 

Printr-un proiect de hotărâre executivul a cerut aprobarea reamplasării unor garaje în zona str. 
Transilvania. Fiind cel mai bun cunoscător a problematicii din Consiliul Local am argumentat 
că reamplasarea nu este necesară dat fiind faptul că garajele au un caracter provizoriu pe 
domeniul public, iar dacă interesul public cere se demolează pur şi simplu.  

Proiectul de hotărâre a fost 
respins.  

 

14 Administrare 
Domeniu 
Public 

Denumiri străzi În cartierul Belvedere s-a propus atribuirea unor denumiri pentru noile străzi ce se vor executa 
acolo. Prin interpelarea mea am atras atenţia faptului că denumirile de străzi se votează şi cu 
denumirea în limba maghiară. Am şi propus denumirile traduse. De asemenea am propus 
inter-schimbarea străzii Roma  cu Budapesta. Budapesta fiind singurul oraş înfrăţit din cele 
specificate în listă, iar astfel această stradă va fi lângă parcul Oraşelor înfrăţite. Mai mult, o 
arteră destul de importantă cu numele de str. Roma nu este chiar cea mai fericită alegere 
lângă Valea Rece. 

Propunerile au fost 
acceptate 

15 Administrare 
Domeniu 
Public 

Pasaj subteran Prin interpelare am reamintit despre interpelarea mea legat de pasaj în urmă cu două 
săptămâni. Am solicitat o vizită la faţa locului.  

După câteva zile ne am 
deplasat la faţa locului 

16 Administrare 
Domeniu 
Public 

Denumiri străzi Prin interpelare am atras atenţia asupra faptului că în denumirile unor străzi propuse cu nume 
de personalităţi este o oarecare superficialitate. M-am referit aici că nu se poate ca numele 
oamenilor să fie scrise fără diacritice, fără funcţii, la titlurile ştiinţifice, ranguri militare, etc.  

Denumirile străzilor au fost 
corectate 

17 Administrare 
Domeniu 
Public 

Contract 
Contrascom 
Benţa 

Prin interpelare am repetat argumentele de amânare spuse la şedinţa anterioară. Am cerut un 
plan de conformare; respectiv act adiţional cu noile condiţii şi. termene contractuale 

S-a amânat hotărârea 

20.05.2010. 

18 Asistenţă 
socială 

Indemnizaţie 
asistenţi 
personali 

Am avut o interpelare împotriva introducerii încă o dată a adoptării unei hotărâri prin care 
persoanele cu handicap grav nu pot beneficia de asistent social. Am atras atenţia că prin 
ceastă hotărâre dăm în cei mai amărâţi cetăţeni. Am adus argumente atât legale cât şi de 
natură umană, să nu votăm acest material. Consiliul Local era pe cale să voteze contrar 
prevederilor legale. 

Hotărârea a fost amânată 
din nou 

24.06.2010 19 Relaţii cu 
cetăţenii 

Site primărie Prin interpelare am atras atenţia că site-ul municipiului nu conţine informaţii identice în limba 
maghiară cu varianta în limba română. De asemenea am sugerat ca recipienţii în care se face 
colectarea deşeurilor în mod selectiv, să fie inscripţionate atât în limba română cât şi în limba 
maghiară. 

Site-ul a rămas neschimbat, 
containerele au fost 
inscripţionate bilingv 

29.06.2010. 20 administrare 
domeniu 
public 

membrii în 
consiliul de 
administraţie 
spitale 

În interpelare am dorit să trag atenţia asupra modului în care delegăm persoanele în Consiliile 
de administraţie. Am constat lipsa de seriozitate şi faptul că am ajuns ca persoane cvasi 
necunoscute se autopropun. Este o lipsă fie de profesionalism, fie de bun simţ 

interpelarea nu a dus la 
rezultate 

29.07.2010. 21 Administrare 
Domeniu 
Public 

Pasaj subteran Prin interpelare am reacţionat la o informare primită la insistenţele mele din şedinţele trecute. 
Am făcut o comparaţie spunând cu guvernele de după 1990 şi Consiliul Local. În alte ţări se 
construiesc anual 200-300 km de autostradă, la noi atâta este totalul, asemenea cu această 
situaţie, aici în Tîrgu Mureş în 20 de ani nu putem astupa o groapă, iar în 3 luni de zile nu 
putem găsi o soluţie pentru a sparge un perete şi a coborî nişte scări. Cam atât este de făcut. 
Nu reuşim să facem diferenţă între pasajul pietonal ca utilitate publică şi argumentele 
economice pentru administrarea acestuia. Pe motivul ca nu găsim firma pentru a administra 
spaţiile comerciale de acolo, îngrădim accesul a mii de tîrgumureşeni.  Am propus, dacă tot 

De atunci nimic nu s-a 
schimbat 
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vrem să corelăm aspectele administrative cu utilitatea publică, ca în situaţia în care în urma 
documentaţiei aprobate şi organizării procedurii de licitaţie nu se depune nici o ofertă care să 
îndeplinească cerinţele din documentaţia de licitaţie, spaţiul în cauză să fie administrat de SC 
Locativ SA.  

06.09.2010. 22 administrare 
domeniu 
public 

contract 
Contrascom 
Benţa 

Am formulat critici cu privire la modificarea contractului cu firma care construieşte Cartierul 
Belvedere, am argumentat prin faptul că citind materialul a fost cel identic la care am mai 
formulat critici la şedinţele anterioare. Am avut rugămintea să se transmite partenerului nostru 
că degeaba ne trimite în acelaşi variantă, vom vota doar dacă se conformează cerinţelor deja 
formulate. 

Modificarea contractului sa 
amânat 

24 funcţionare 
consiliu local 

organizare 
şedinţe de 
consiliu 

În interpelare am formulat critici pentru modul în care executivul intenţionează să organizeze 
şedinţele de consiliu. În şedinţa respectivă nu am avut proiectele de hotărâre în faţă. 

începând cu următoarea 
şedinţă, modul de lucru a 
fost modificat 

25 administrare 
domeniu 
public 

demolare 
construcţie 

Prin interpelare m-am opus unui proiect prin care demolăm casa unui cetăţean, care pretinde 
că nici nu a fost informat despre faptul că imobilul deţinut nu respectă reglementările de 
urbanism în vigoare. 

argumentele au fost 
acceptate, clădirea nu se va 
demola decât dacă nu se va 
conforma în 6 luni la 
cerinţele de urbanism. 

16.09.2010 

26 primării de 
cartier 

desfiinţare Am avut o interpelare pentru susţinerea desfiinţării primăriilor de cartier, argumentând eventual 
pentru nişte puncte de informare la nivel de apartament. 

materialul de suspendare a 
activităţii a fost votat 

27 administrare 
domeniul 
public 

pasaj subteran Am abordat din nou prolema pasajului din centru. Au trecut toate termenele impuse pentru 
deschiderea acestuia, şi nu se întrevede nici o schimbare 

o informare după 2 luni 

28 administrare 
domeniul 
public 

datorii 
Energomur 

Am solicitat să avem în vedere şi datoriile faţă de firmele din Tg. Mureş, nu numai către E-ON 
Gaz. În timp ce firmele mari ne presează o serie de firme mici locale aşteaptă de demult nişte 
plăţi de la noi, în lipsa cărora intră în dificultate financiară 

o parte dintre datorii au fost 
plătite către petenţi 

29 ajutoare 
sociale 

izolare termică 
blocuri 

Am solicitat să se găsească resurse financiare pentru a plăti sumele promise pentru cazuri 
sociale din blocuri pentru persoanele care nu pot achita contravaloarea părţii lor la cheltuielile 
de termoizolare 

Fără răspuns 

30.09.2010. 

30 administrare 
domeniu 
public 

negociere cu 
RFV 

Am solicitat ca membrii Energomurului să nu facă parte din discuţiile de natură financiară cu 
noua societate de termoficare, RFV 

contraargumentele au fost 
mai puternice, hotărârea a 
fost adoptată fără 
propunerea mea  

  31 Transport 
Local 

atribuţii de 
control 
Jandarmeria 

Am solicitat ca personalul Jandarmeriei, în mod contrar propunerii executivului, să nu poată 
efectua controale pe autobuzele din Mun. Tîrgu Mureş. Am argumentat prin faptul că 
Jandarmeria are alte atribuţii, iar propunerea nu face altceva decât să ofere transport gratuit 
unora 

propunerea mea nu a fost 
adoptată   

28.10.2010. 32 administrare 
domeniul 
public 

piscina Mircea 
Birău 

Prin interpelare am cerut informaţii privind cu lucrarea de la piscina Mircea Birău. În Tîrgu-
Mureş apar tot felul de scenarii sumbre cu privire la această investiţie. Am cerut ca Biroul de 
presă al primăriei să informeze cetăţenii când se va deschide piscina, care sunt parametrii, ce 
se va întâmpla acolo. Informarea trebuie să conţină clar ce a votat Consiliul, ce se va executa 
acolo, în ce stadiu se află, când se va deschide piscina. 

In urma interpelării s-au 
sesizat mai multe persoane, 
şi după câteva săptămâni s-
a deschis piscina 
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33 administrare 
domeniul 
public 

consilii de 
administraţie 
şcoli 

Am subliniat că devine o uzanţă neplăcută, că apar liste cu reprezentanţi ai consiliului local 
asemenea cu consiliile de administraţie la societăţi comerciale, spitale. Am cerut reanalizarea 
listei, şi consultarea membrilor Consiliului Local. 

materialul a fost amânat 

34 asistenţă 
socială 

ajutor de 
încălzire 

Am solicitat informaţii suplimentate şi am semnalat unele aspecte privind legalitatea unui 
material privind ajutoare sociale date unor familii pentru care sa sistat furnizarea energiei 
termice, din cauze imputabile Consiliului Local. 

hotărârea a fost adoptată 
după clarificările şi 
modificările solicitate 

 

35 administrare 
domeniu 
public 

finanţare 
Transport Local 

Am avut obiecţii cu privire la introducerea unui material de urgenţă cu privire la plata unor 
sume reprezentând valoare reziduală leasing, în valoare aproximativă de 1.000.000 euro. Am 
votat împotriva acestei sume, care consider, este rezultatul unui contract de leasing prost 
făcut. 

propunerea de hotărâre a 
fost votată în forma iniţială 

36 administrare 
domeniul 
public 

garaje, parcări 
acoperite 

Tema interpelării este o temă veche, pe care o abordez de ani de zile în consiliul fără rezultate 
deosebite: situaţia parcărilor acoperite, a garajelor, etc. De această dată am cerut verificarea 
faptului dacă parcările acoperite care se construiesc în unele zone a oraşului sunt cele care au 
fost aprobate. Am avut rugămintea să ne ţinem de ideea formulată de consiliu de a nu se 
construi parcări acoperite pe domeniul public. Deşi s-au făcut nişte abateri de la regulament 
sau s-a interpretat regulamentul, aceste parcări nou înfiinţate sunt cu destinatari, ceea ce din 
punctul meu de vedere şi al consiliului, nu au fost agreate. Mai mult, am văzut că s-a făcut o 
oarecare promovare a acestei idei. Am considerat că în condiţiile de parcare existente în 
Tîrgu-Mureş nu putem să ne permitem să alocăm la diverse persoane parcări pentru ei înşişi. 

nici o reacţie 

37 administrare 
domeniul 
public 

consilii de 
administraţie 
scoli 

Am luat cuvântul în vederea prezentării unor anomalii (inclusiv de natură de discriminare 
etnică) în ceea ce priveşte propunerile de membru în consiliile de administraţie de şcoli. 

nu au fost luate în 
considerare obiecţiile 

Prin interpelare am reamintit consiliului că este o amânare de la data trecută, şi că intenţionăm 
să votăm 90 de mii euro pentru o cămară. Suma solicitată nu s-a modificat de la data trecută şi 
este cam 1500 euro pe metru pătrat.  
  

25.11.2010. 

38 administrare 
domeniul 
public 

achiziţie imobil, 
disciplina în 
construcţii 

Tot în cadrul acestei interpelări am avut o reacţie la afirmaţia Arhitectului Şef prin care afirma 
că construcţiile ilegale se amendează. Am cerut acest lucru şi la cele 800 de garaje construite 
total ilegal în Tîrgu-Mureş 

  

Printre altele am atras atenţia asupra stagnării următoarelor proiecte: 
- de realizare drum strada Balada,  
- realizare drum strada Burebista 
- Piscina Mircea Birău 
- Pasaj subteran Bd. 1 Decembrie 1918, Gh. Doja, Cuza Vodă 

16.12.2010. 39 administrare 
domeniu 
public 

neglijarea unor 
investiţii majore 
în Tîrgu Mureş 

Am reamintit că aceste proiecte de investiţii au o vechime de peste 30 ani, şi nimic în 
continuare nu se întâmplă. În schimb în cazurile în care Primăria are un interes lucrurile merg 
ca pe roate, vezi exemplul noului stadion care a fost construit în câteva săptămâni în vacanţa 
dintre două campionate. 

În urma interpelării mele, 
corelat şi cu solicitarea unor 
grupuri de cetăţeni respectiv 
în urma unor articole din 
ziare, piscina, (aparent, fără 
vreo reparaţie semnificativă) 
a fost deschisă accesului 
public. Toate acestea cu 
aproximativ 4 luni întârziere . 
În ceea ce priveşte celelalte 
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În cazul piscinei am amintit încă o dată, faptul că este închis în perioada în care interesul 
publicului este cel mai mare, şi stă închis fără să se efectueze reparaţii. Am solicitat explicaţii 
cu privire la modul de gestionare a acestei situaţii şi informarea populaţiei prin comunicat de 
presă. 

   

Întrebările rămân, cine avea interesul ca piscina să rămână închisă pe toată perioada de 
iarnă? Cine plăteşte pentru veniturile nerealizate? De ce nu s-a lucrat toată vara? 

În ceea ce priveşte celelalte 
investiţii în şedinţele 
ulterioare am primit unele 
informări (inutile)… Dar 
mare lucru nu s-a schimbat. 

 

40 administrare 
domeniul 
public 

achiziţie imobil Am argumentat împotriva achiziţionării unui imobil din strada Balada. Executivul insista deja a 
treia oară pentru achiziţionare. Preţul „negociat” a fost de 1500euro/mp suprafaţă construită. 
Am solicitat continuarea procedurii de expropiere. 

La propunerea mea 
adoptarea hotărârii a fost 
amânată 

 
 În calitate de consilier local am participat la câteva zeci de şedinţa în calitate de membru AGA la Asfamur , Energomur, Locativ, 
Transport Local,  respectiv mi-am desfăşurat activitatea în cadrul comisiei de servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local. Am mai 
lucrat în cadrul mai multor comisii în care am fost numit de Consiliul Local: Astfel, printre altele, în:  

- comisia de preluare stadion Municipal, baza de sport Mureşul şi altele de la Ministerul Sporturilor (data numirii:16.09.2010) 
- în comisia organizării concursului „Natură pentru viaţă” (data numirii:20.05.2010).  
- comisia de negociere batal Azomureş (data numirii:16.12.2010.) 
- comisia de licitaţie pentru spaţii comerciale la pieţe (data numirii:25 noiembrie 2010) 
- comisia de licitaţie parcare în zona centrală (data numirii: 30 septembrie 2010) 
- membru înlocuitor în comisia de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (25.03.2010),  
- etc. 

 
Sunt unul dintre cei mai activi consilieri de la UDMR în ceea ce priveşte audienţele publice.  

 
 
 


